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Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

EMPL(2019)1204_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Miercuri, 4 decembrie 2019, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 16.00
Bruxelles
Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)
4 decembrie 2019, 9.00 - 9.30
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
Coordonarea sistemelor de securitate socială
EMPL/9/00193

Raportoare:

Gabriele Bischoff (S&D)

 
	Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]
Modificarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor
EMPL/9/01718

Raportor:

Dennis Radtke (PPE)

 
	Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]
Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier
EMPL/9/01719

Raportoare:

Radka Maxová (Renew)

 
	Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]
„Erasmus”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport
EMPL/9/01866

Raportoare:

Alicia Homs Ginel (S&D)

 
	Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]
3.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	12 noiembrie 2019	PV – PE643.184v01-00
4 decembrie 2019, 9.30 - 10.15
4.	Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Comisia Europeană
EMPL/9/01031
	2019/2055(DEC)	COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Raportor pentru aviz:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.933v01-00
Comisie competentă:

CONT –
Monika Hohlmeier (PPE)

 
	Examinarea proiectului de aviz
Termen de depunere a amendamentelor: 10 decembrie 2019, 12.00
5.	Descărcarea de gestiune 2018: Fundația Europeană de Formare (ETF)
EMPL/9/00850
	2019/2075(DEC)	COM(2019)0316[20] – C9-0070/2019

Raportor pentru aviz:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.931v01-00
Comisie competentă:

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 
	Examinarea proiectului de aviz
Termen de depunere a amendamentelor: 10 decembrie 2019, 12.00
6.	Descărcare de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA)
EMPL/9/00858
	2019/2071(DEC)	COM(2019)0316[16] – C9-0066/2019

Raportor pentru aviz:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.930v01-00
Comisie competentă:

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 
	Examinarea proiectului de aviz
Termen de depunere a amendamentelor: 10 decembrie 2019, 12.00
7.	Descărcarea de gestiune 2018: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)
EMPL/9/00867
	2019/2067(DEC)	COM(2019)0316[12] – C9-0062/2019

Raportor pentru aviz:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.929v01-00
Comisie competentă:

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 
	Examinarea proiectului de aviz
Termen de depunere a amendamentelor: 10 decembrie 2019, 12.00
8.	Descărcarea de gestiune 2018: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)
EMPL/9/00869
	2019/2066(DEC)	COM(2019)0316[11] – C9-0061/2019

Raportor pentru aviz:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.927v01-00
Comisie competentă:

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 
	Examinarea proiectului de aviz
Termen de depunere a amendamentelor: 10 decembrie 2019, 12.00
9.	Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor UE aferent exercițiului financiar 2018: performanțe, gestiune financiară și control
EMPL/9/00808
	2019/2098(DEC)	COM(2019)0316[43] – C9-0093/2019

Raportor pentru aviz:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.932v01-00
Comisie competentă:

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Examinarea proiectului de aviz
Termen de depunere a amendamentelor: 10 decembrie 2019, 12.00
4 decembrie 2019, 10.15 - 11.00
10.	Studiu OCDE: Capacitatea de inserție profesională a persoanelor în vârstă în UE
EMPL/9/01874
	Prezentarea unui studiu
4 decembrie 2019, 11.00 - 11.45
11.	Cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM)
EMPL/9/01290
***I	2019/0188(COD)	COM(2019)0620 – C9-0117/2019

Raportor:

Manuel Pizarro (S&D)

Comisie competentă:

EMPL


 
	Expunerea Comisiei
4 decembrie 2019, 11.45 - 12.30
12.	Prezentarea activității ECHA cu privire la limitele expunerii profesionale la substanțele chimice
EMPL/9/01875
	Schimb de opinii
13.	Reuniuni următoare
	22-23 ianuarie 2020 (Bruxelles)
* * *
4 decembrie 2019, 14.30 - 16.00
Cu ușile închise
14.	Reuniune a coordonatorilor

